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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ.:									
WEB:								

FAX:

E-MAIL:

ΑΦΜ:									

ΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΗΛ.: 								

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ m2

E-MAIL:

ΑΡΙΘ. stand

ΚΟΣΤΟΣ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οριοθετημένο χώρο / Παροχή πρίζας 220V / Μοκέτα δα-

50% ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

πέδου / Καθαρισμό & Φύλαξη περιπτέρου / Προσκλήσεις

50% ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Γéá ðåρéóóόôåρåς ðληρïφïρίες, åðéκïéνωνήστε μå ôη Vag Comment óôï ôηλέφωνï: 2310 330 500 και στο info@thessalonikituningshow.gr

Επιβεβαιώνω τις παραπάνω υπηρεσίες και αποδέχομαι πλήρως τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί αναγράφονται στην επόμενη σελίδα

ΕΚΘΕΤΗΣ
Ïíïìáôåðþíõìï Õðåõèýíïõ 				

Çìåñïìçíßá					

ÕðïãñáöÞ & Óöñáãßäá

ÏÑÏÉ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ
Οι οργανωτές Vag Comment, για την πραγματοποίηση της έκθεσης επέλεξαν τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης (Helexpo)
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με το όνομα παραγωγικού οίκου χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση προς τον εκθέτη. Το δικαίωμα συμμετοχής του εκθέτη
απαγορεύεται να μεταβιβαστεί σε τρίτο. Ο εκθέτης δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τη χρήση μέρους ή ολόκληρου του χώρου του, με ή χωρίς αντάλλαγμα
σε τρίτο, ούτε και να προβάλλει προϊόντα, τα οποία δεν παράγει, εισάγει ή ανήκουν σε θυγατρική αυτού εταιρία, χωρίς την έγκριση του παραγωγικού οίκου.
Η έκθεση θα λειτουργήσει στο χρονικό διάστημα 19, 20 και 21 Μαýου 2017. Οι ημερομηνίες, ο τόπος και οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης αποφασίζονται
κάθε φορά από τους οργανωτές και αναγράφονται στα επίσημα έντυπά τους.
Η αναγνώριση των εκθετών και του προσωπικού τους θα γίνεται στις εισόδους και στα περίπτερα, μέσω ειδικών δελτίων εισόδου ή κονκάρδων που θα
εφοδιαστούν (επαρκής αριθμός) από τους οργανωτές και μόνο.
Η επιλογή της σειράς των stands από τους εκθέτες γίνεται με σειρά προτεραιότητας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε τεχνικών ή κατασκευαστικών
προδιαγραφών που καθορίζονται από τους οργανωτές.
Για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή στην έκθεση συνυπογράφεται η έντυπη Δήλωση Συμμετοχής Εκθετών, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με το 50%της
συνολικής αξίας του περιπτέρου η οποία ανγράφεται και περιλαμβάνει τον εκάστοτε Φ.Π.Α. Η τιμή είναι καθορισμένη από τους οργανωτές και αποτελεί ανάλογο
του πακέτου παροχών και υπηρεσιών. Οι λογαριασμοί εξοφλούνται πριν από την έκθεση και με τον τρόπο που αναφέρεται γραπτώς στην έντυπη Δήλωση
Συμμμετοχής Εκθετών και καμία πίστωση δεν γίνεται δεκτή.
Η παραλαβή των stands γίνεται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που οι οργανωτές καθορίζουν από εξουσιοδοτημένα άτομα των εκάστοτε επχειρήσεων,
από τη γραμματεία των οργανωτών που θα εδρεύει στο χώρο της έκθεσης, για την εξυπηρέτησή τους. Οι εκθέτες οφείλουν να παραδώσουν τα περίπτερα και τον
όποιο εξοπλισμό, στην αρχική κατάσταση που τον παρέλαβαν και για οποιαδήποτε φθορά έχουνα αυτά υποστεί επιβαρύνονται οι ίδιοι. Επίσης είναι υπεύθυνοι
και για την κάλυψη των προσωπικών τους λογαριασμών που αφορούν καταναλώσεις που πραγματοποίησαν και οφείλουν να εξοφλήσουν όλες τις προς τρίτους
οικονομικές υποχρεώσεις πριν την αναχώρηση τους από την έκθεση.
Κάθε έργασία που αφορά τη μεταφορά των προϊόντων, τη διακόσμηση των stands και την εγκατάσταση εκθεμάτων πρέπει οπωσδήποτε να έχει τελειώσει
μέχρι την προηγούμενη της ημέρας έναρξης της λειτουργίας της έκθεσης.
Η μεταφορά των εκθεμάτων προς και από τους εκθεσιακούς χώρους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και αποξήλωσης επιτρέπεται να γίνεται μόνο από
τους εκθέτες και το προσωπικό τους.
ΚαθÕ όλο το χρονικό διάστημα της έκθεσης οι χώροι θα φυλάσσονται επί 24ώρου βάσεως από ιδιωτική εταιρία φύλαξης, οι δε είσοδοι και έξοδοι της έκθεσης
θα κλειδώνουν όταν αυτή κλείνει.
Κάθε εκθέτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλιση των εκθεμάτων του, του προσωπικού και των επισκεπτών του καθώς και για κάθε ζημιά που
μπορεί να προκληθεί από αμέλεια στη δομή, στο εκθεσειακό υλικό, στους τοίχους, στα δάπεδα κ.λ.π. του εκθεσιακού χώρου, πράγμα που συνεπάγεται και την
αυτόματη αποδοχή κάθε ανάλογης χρέωσης για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών. Οι εκθέτες μπορούν, αν το επιθυμούν, να ασφαλίσουν κατά παντός
κινδύνου τα εκθέματά τους σε ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής τους.
Απαγορεύεται από τους εκθέτες η τοποθέτηση ή χρησιμοποίηση εκρηκτικών, καυστικών και άλλων επικίνδυνων υλικών εντός των εκθετηρίων χώρων τους
καθώς και το άναμμα φωτιάς.
Απαγορεύεται η διενέργεια λιανικών πωλήσεων εκθεμάτων στο χώρο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης με εξαίρεση βιβλίων και εντύπων σχετικών
με τον τομέα της έκθεσης.
Τα παραλειφθέντα stands πρέπει να είναι επανδρωμένα από τους εκθέτες ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό τους, όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας
της έκθεσης. Οφείλουν και πρέπει να είναι στα stands τους 10 λεπτά πριν το άνοιγμα της έκθεσης και να αποχωρούν 10 λεπτά μετά το κλείσιμο διατηρώντας τα
καθαρά, λειτουργικά και καλαίσθητα καθÕ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Οι εκθέτες οφείλουν να χρησιμοποιήσουν μόνο το εσωτερικό του stand που τους έχει παραχωρηθεί με την έντυπη Δήλωση Συμμετοχής Εκθετών και
απαγορεύεται να τοποθετούν εκθέματα, διακοσμητικά υλικά ή να διανέμουν ενημερωτικά - διαφημιστικά έντυπα σε διαδρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία κινητήρων των οχημάτων εντός του εκθεσιακού χώρου (μέσα κι έξω από τα περίπτερα).
Οι εκθέτες υποχρεούνται να διατηρήσουν τις εκπομπές των ήχων τους σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες κι οι παρευρισκόμενοι
στην έκθεση.
Για όλες τις διαφορές που τυχόν προκύψουν από το παρόν συμφωνητικό υπεύθυνα είναι τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

